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POROZUMIENIE Nr 14/2011
pomi ędzy Powiatem Koszali ńskim, reprezentowanym przez: 1. Romana Szewczyka - 
Starost ę 2. Andrzeja Le śniewicza - Wicestarost ę zwanym dalej Powiatem, a Gmin ą 
Manowo, reprezentowan ą przez: Romana Kłosowskiego - Wójta zwan ą dalej Gmin ą

zawarte w dniu 3 października 2011 r. w Koszalinie

(Szczecin, dnia 21 grudnia 2011 r.)

na podstawie uchwały Nr X/89/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 września 2011 r. w 
sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji  i  przekazania  Gminie  Manowo  części  zadania 
inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0412Z oraz uchwały Nr X/67/2011 Rady 
Gminy w Manowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia 
od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej 
Nr 0412Z, strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Strony przystępują do wspólnej realizacji zadania w zakresie przebudowy i remontu 
drogi powiatowej nr 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo na odcinku od m. Manowo do m. 
Wyszebórz.

2. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji część zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Koszt realizacji zadania zostanie sfinansowany w następujący sposób:
1) dofinansowanie zadania w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji do 

kwoty 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

2) w pozostałej części Powiat i Gmina po 50%, każda z jednostek do kwoty 1.050.000,00 zł 
(słownie:  jeden  milion  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych)  kosztów  kwalifikowalnych  i 
niekwalifikowalnych. Należność zostanie przekazana Powiatowi przez Gminę w terminie 14 
dni  od daty otrzymania kopii  faktury potwierdzającej  wydatki  inwestycyjne (nie więcej  niż 
1.050.000,00  zł)  wraz  z  protokołem  odbioru  na  wskazany  rachunek  bankowy  Starostwa 
Powiatowego w Koszalinie.  Od nieterminowo uregulowanej  należności  naliczone zostaną 
odsetki ustawowe.

§ 3. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się do:
1) złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
2) pełnienia funkcji inwestora,
3) wykonania dokumentacji kosztorysowej,
4) uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych,
5) wyłonienia wykonawcy zadania,
6) nadzoru nad prowadzonymi robotami,
7) rozliczenia zadania.

§ 4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 5. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany będzie przy 
udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy.

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 Porozumienia.

§ 7. Wszelkie  zmiany  treści  Porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 



nieważności.

§ 8. Porozumienie  zostało  sporządzone  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z 
których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.

§ 9. Porozumienie  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


